Svet šole OŠ Prebold
Številka: 900-1/2018 (294/18)
Datum: 30. 5. 2018
ZAPISNIK
19. seje Sveta šole Osnovne šole Prebold, ki je bila v ponedeljek, 28. 5. 2018, ob 19. uri v
zbornici šole.
PRISOTNI: Lilijana Kač, Manica Ocvirk, Rok Kodrun, Gregor Zagoričnik, Alenka Končina
Zagožen, Bojana Hrovat, Darja Melinc Miklič, Antonija Ocvirk, Milojka Kupec, Mateja Matko.
OPRAVIČIL SE JE: Boštjan Herodež
OSTALI PRISOTNI: Peter Žurej, Marjan Plavčak
Gospa predsednica je pozdravila vse prisotne. Povedala je, da se je gospod Herodež opravičil
in da bo gospa Melinc Miklič zamudila sejo.
Prebrala je dnevni red, s katerim so se vsi strinjali in ga soglasno potrdili.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 18. seje
2. Pregled zapisnika pravočasnosti in popolnosti vlog Komisije za izvedbo predhodnega
postopka, ki je bila pooblaščena za posamezna administrativna dela
3. Pregled vlog prijavljenih kandidatov
4. Določitev naslednjih korakov v postopku imenovanja ravnatelja
5. Pobude in predlogi
1.
Predsednica je prebrala sprejete sklepe 18. seje. Glede na sprejet sklep o pošiljanju zapisnikov
občini kot ustanoviteljici je podal razlago gospod Žurej, v. d. ravnatelja. Povedal je, da je
Ravnateljski servis pridobil mnenje Odvetniške družbe Pirc Musar, d.o.o., kjer so podali
razlago, da so zapisniki svetov prosto dostopne informacije javnega značaja in da jih je
dopustno objaviti tudi na spletu, pri tem pa je potrebno paziti, da so prekriti podatki, ki so izjema
do prostega dostopa. Odločitev je, da bodo zapisniki sveta šole objavljeni na spletni strani šole.
Ob 19.07 se je seji pridružila gospa Melinc Miklič.
Gospod Žurej, v. d. ravnatelja, je nadaljeval in povedal, da se je odzval glede pobude o
parkiranju pred vrtcem. Na ograjo je izobešeno obvestilo glede parkiranja.
SKLEP 1: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi sprejel in potrdil zapisnik 18. seje.
Gospod Žurej, v. d. ravnatelja, je ob 19.15, pred začetkom druge točke dnevnega reda, zapustil
sejo.

2.
Predsednica je prebrala zapisnik Komisije za izvedbo predhodnega postopka, ki je bila
pooblaščena za posamezna administrativna dela (vsi predstavniki so zapisnik prejeli tudi na
sami seji). Predstavnikom sveta šole je sama že prej poslala e-pošto s seznanitvijo o pridobitvi
ponudb za pravno pomoč pri postopku imenovanja ravnatelja. Glede na ponudbo in izkušnje
odvetnice, se je odločila za sodelovanje z odvetnico Barbaro Prevolšek Rajić, ki je nato tudi
sodelovala pri odpiranju vlog kandidatov. Za današnjo sejo je bila za nudenje pravne pomoči
dosegljiva telefonsko.
SKLEP 2: Svet šole OŠ Prebold je 10 glasovi sprejel in potrdil zapisnik Komisije za
izvedbo predhodnega postopka, ki je bila pooblaščena za posamezna administrativna
dela.
3.
Predstavniki sveta šole so prejeli vloge z življenjepisom vseh štirih kandidatov. Ista
dokumentacija se bo poslala skupaj z zaprosilom za mnenje učiteljskemu in vzgojiteljskemu
zboru, svetu staršev šole in vrtca ter lokalni skupnosti. Za gospoda Herodeža je gradivo prevzela
gospa Končina Zagožen.
SKLEP 3: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi sprejel in potrdil, da so vloge kandidatov
Aleksandre Lorbek, Zdenka Rožmana, Otona Račečiča in Petra Žureja v postopku
imenovanja ravnatelja/-ice OŠ Prebold prispele pravočasno.
SKLEP 4: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi sprejel in potrdil, da so vloge kandidatov
Aleksandre Lorbek, Zdenka Rožmana, Otona Račečiča in Petra Žureja v postopku
imenovanja ravnatelja/-ice OŠ Prebold popolne.
Pri pregledovanju vlog so se odločili, da le-teh ne bodo brali na sami seji in da jih bo vsak sam
pregledal doma. V kolikor koga zanima še kakšno dokazilo, ki ni priloženo, lahko to pregleda
pri gospe predsednici, ki hrani vloge skupaj z zapisom pregleda pravočasnosti in popolnosti
vlog.
V nadaljevanju je bila dolgotrajna razprava glede predstavitve kandidatov. Morebitna vprašanja
se naj naslovijo na svet šole.
SKLEP 5: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi sprejel in potrdil, da bo predstavitev
kandidatov javna, brez možnosti postavljanja vprašanj.
SKLEP 6: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi določil, da bo vrstni red kandidatov za
predstavitev po prispeli pošti: Aleksandra Lorbek, Zdenko Rožman, Oton Račečič in
Peter Žurej.
SKLEP 7: Svet šole OŠ Prebold je 10 glasovi določil, da bo predstavitev kandidatov za
delovno mesto ravnatelja/-ice v ponedeljek, 11. 6. 2018, ob 18. uri v veliki telovadnici.
Vsakemu kandidatu bo dodeljenih maksimalno 20 minut za predstavitev. Tri minute pred
iztekom 20-minutne predstavitve se bo kandidata na to opozorilo.
SKLEP 8: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi določil, da se kandidati med sabo ne bodo
poslušali, temveč se jih bo na predstavitev pozivalo.

Ker so bili predstavniki v dilemi, kako naj pozovejo kandidate (z navadno pošto, elektronsko
pošto ali sms sporočilom) je predsednica poklicala odvetnico. Povedala ji je, da je vabilo lahko
poslano z elektronsko pošto ter z zaprosilom o potrditvi prejema pošte.
SKLEP 9: Svet šole OŠ Prebold je z 10 glasovi določil, da se kandidate za delovno mesto
ravnatelja/-ice povabi na predstavitev preko elektronske pošte z zaprosilom o potrditvi
prejema pošte.
4.
V razpravi so določili nadaljnje korake v postopku imenovanja ravnatelja/-ice:
29. 5. 2018
Zaprosilo za mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje (predsednica, tajnica)
Zaprosilo za obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje − s poštno povratnico
(predsednica, tajnica)
Zaprosilo za obrazloženo mnenje sveta staršev vrtca in šole o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje (predsednica, tajnica)
Poziv kandidatom na predstavitev (predsednica, tajnica)
11. 6. 2018
Predstavitev kandidatov ob 18.00 v veliki telovadnici
20. 6. 2018
Pridobitev mnenj (zadnji rok za prejem na šolo je 22. 6. 2018)
27. 6. 2018
20. seja sveta – pregled zapisnika 19. seje, pregled pridobljenih
mnenj. Izbira med prijavljenimi kandidati.

5.
Gospod Žurej, v. d. ravnatelja, se je ob 21. uri pridružil seji pri zadnji točki.
Gospod Zagoričnik je opozoril na kviz Kaj veš o prometu ter povedal, da si Odbor za preventivo
v cestnem prometu želi, da bi pri tem projektu sodelovala tudi naša šola.
Gospoda Kodruna je zanimalo, kakšen bo razpored telovadnic v naslednjem šolskemu letu oz.
ali naj pričakujejo spremembe. Hkrati se je zahvalil šoli in gospe tajnici za uspešno dosedanje
sodelovanje. Klubi imajo težave pri prijavi na tekme. Planirati morajo že prej in s treningi začeti
že konec avgusta. Kako kaže s sanacijo parketa v veliki telovadnici, je bilo njegovo naslednje
vprašanje. Zanimalo ga je tudi poznavanje metode poučevanja s Fit pedagogiko, še posebej
Playness pedagogiko – učni pristopi in pripomočki s poudarkom na več gibanja (z gibanjem in
igro do učenja). Na koncu pa je še dodal, da je bila predstavitev poklicev, ki jo je izvedla UPILjudska univerza Žalec bolj marketinške narave in postavil vprašanje, zakaj je bila njihova
predstavitev.
Gospa Matko je pohvalila izvedbo zaključnega koncerta pevskih zborov.
Gospa Melinc Miklič pa je predlagala, da bi bilo dobrodošlo, da se tudi osmošolci lahko
udeležijo informativnih dni, ki so drugače namenjeni devetošolcem.
Gospod Žurej, v. d. ravnatelja, je odgovarjal, da sta si že z gospo Črnila bila enotna, da bodo v
naslednjem šolskem letu razmišljali glede sodelovanja v kvizu Kaj veš o prometu.
Sam pozna projekt Fit For Kid, ki je nekako bolj namenjen otrokom v vrtcu. Zavod kot celota
sodeluje že v nekaterih projektih, zato bo s to vrsto projekta še počakal. Kar se tiče parketa še
zaenkrat ne kaže, da bi bil saniran. Glede predstavitev poklicev je povedal, da se je gospa
svetovalna delavka odzvala na njihovo ponudbo, zato so letošnje leto njim omogočili
predstavitev. Glede obiska informativnega dne za osmošolce pa je dodal gospod Plavčak, da je
le-ta namenjen devetošolcem in da imajo zaradi večjega obiska osmošolcev srednje šole težave.

Bili so enotni, da imajo zainteresirani na voljo dva dni za obisk informativnega dne in naj ga
osmošolci izkoristijo v petek popoldan ali pa v soboto, petek dopoldan pa naj ostane
devetošolcem.
Seja je bila zaključena ob 21.35.

Zapisnikarica:
Štefka Podgorski

Predsednica sveta šole
Bojana Hrovat

